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Вчора тепло І радісно зу
стрічала 
братів 
Володимира 
гена Хрунова 
Єлисєєва. 
винами відважних 
теліп 
тали 
перед

Вінчайеяг, краю мій, вінками—

Всрнули з космосу сини

Москва зоряних 
Ворпса Волііііопа, 

Шаталова, Єв- 
та Олексія 

Л разом з моск- 
покори- 

космосу захоплено ві- 
мільйони телеглядачів 
голубими екранами.

Фото В. Ковпака 
з екрана телевізора.

Як видання^
К. к?

№ 10 (І022)

1 над всіма материками

Злітав слава над віками

Од веж Кремлівської стіни!

ЛЮСКВА. (ТАРС). Успішне виконан
ня льотчнками-космонавтами В. Шата- 
ловим, Б. Волиновнм, О. Єлисєєвим, 
Є. Хруновим видатного науково-техніч
ного експерименту — стикування кос
мічних кораблів «Союз-4» і «Союз-5» 
та першого в світі переходу космонавтів 
з одного корабля в інший під час орбі
тального польоту — нова, блискуча пе
ремога в космосі, результат величезних 
досягнень нашої країни в розвитку еко
номіки, науки, техніки і культури, ре
зультат самовідданої героїчної праці 
радянського народу. Це результат мудрої 
політики Комуністичної партії Радян
ського Союзу, її Центрального Коміте
ту, які впевнено і твердо ведуть радян
ський народ ленінським курсом по шля
ху до комунізму.

22 січня столиця нашої Батьківщини 
виявила народну любов, гордість і за
хоплення новим покорителям Всесвіту.

Урочисту зустріч було влаштовано ге
роям у Внуково. Керівники Комуніс
тичної партії і Радянського уряду прий
няли рапорти командирів космічних ко
раблів «Союз-4» та «Союз-5» В. О. Ша- 
талова і Б. В. Волинова. Після тріум
фального проїзду льотчиків-космонав- 
тів по вулицях Москви в Палаці з’їздів 
відбувся мітинг представників трудя
щих столиці.

Овацією вітали присутні героїв кос
мосу В. Шаталова, Б. Волинова, 
Є. Хрунова, О. Єлисєєва, які розповіли

про виконання польотнрї програми. З 
величезною увагою було вислухано про
мову Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. 1. Брежнєва. «Успішний політ кораб
лів «Союз-4» і «Союз-5», сказав това
риш Л. І. Брежнєв, — це велике досяг
нення радянської науки і техніки, новий 
тріумф мужності і відваги, розуму і 
праці радянських людей».

Член Політбюро ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховної Ради СРСР А1. В. 
Підгорний повідомив про Укази Прези
дії Верховної Ради СРСР про присво

єння космонавтам звання Героя Радян
ського Союзу і присвоєння їм звання 
«Льотчика-космонавта СРСР». Під бурх
ливі оплески учасників мітинг) товариш 
М. В. Підгорний вручив Шаталову В. О., 
Волинову Б. В., Єлисєєву О. С. і Хру
нову Є. В. ордени Леніна, медалі «Золо
та Зірка» Героя Радянського Союзу і 
почесні знаки «Льотчика-космонавта 
СРСР».

У залі прозвучали здравиці на честь 
нових зоряних героїв, на честь великого 
звершення Країни Рад.

ШШ А СТОРІНКА
Політ космічних кораблів 

«Союз-4» і «Союз-5» схвилю
вав всіх — і енергетиків, і лра-

цівників автотранс
порту, 
літніх.
ніхто 
радіоприймачі, бі
ля репродукторів 
постійно збирали
ся групи людей. 
Тільки й чути бу
ло: «Здорово! Не
перевершено!»

На заводі кера
мічних виробів, на 
автопідприємс т в і 

на заводі залізобе- 
конструкцій тресту

молодих і 
Годинами 

не вимиказ

№ 10037, 
тонних 
«Електромережконструкція» та 
на багатьох інших підприємствах

міста відбулися багатолюдні 
мітинги, присвячені новій блис
кучій перемозі радянського на
роду в космосі.

— Стикування і розстикуван
ня двох кораблів, перехід у 
космосі космонавтів з корабля 
в корабель — це нова невми
руща сторінка в історії освоєн
ня космосу. І ми гордимося, 
що цю сторінку написали наші, 
радянські люди! — сказав у 
своєму виступі секретар ком
сомольської організації заво
ду керамічних виробів Василь 
Бєсєдін.

А. ТКАЧЕНКО, 
секретар Кремгесівського 
міськкому комсомолу.

Хліборобське 
щире спасибі

Хлібороби нашого району з 
У неослабною увагою слідкува

ли за польотом космічних ко
раблів «Союз-4» і «Союз-5». 
Важко знайти слова, щоб ле

ту радість, з якою 
трудівники полів

редати 
сприйняли 
звістку про успішне стикуван
ня кораблів і перехід двох 
космонавтів з «Союза-5» в 
«Союз-4».

— Оце точність, оце май
стерність! Щире вам спасибі, 
зоряні брати, за те, що ще 
вище піднесли славу Вітчизни.

Ми на землі своєю працею і 
далі створюватимемо міцну 
основу для космічних стар
тів, — сказав у своєму висту
пі на мітингу секретар комсо
мольської організації Бобри- 
нецького сільського профе
сійно-технічного училища Ана
толій Стельмах.

Слова гордості за радян
ських космонавтів, за нашу на
уку можна було почути на мі
тингах в колгоспах імені XX 
з їзду КПРС, «Комінтерн», в 
сільськогосподарському техні
кумі.
сч««тЙа

Л. ЄВЛАДЕНКО,
м. Бобрннець.

НА ЗУСТРІЧ З НИВОЮ
ШКОЛА — КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ 

КОЛЕКТИВ

Якщо вдатися, як говорять, до лірики, то можна 
про нинішнє поле, прикрите білими латками снігових 
заметів, сказати приблизно так: воно, поле, спить під 
білою сніговою ковдрою, сплять зернята у пухкому 
земляному ліжку, чекають разом тієї днини, коли 
прийде до них степовий господар...

Можливо, скутий шаленим холодом і не чекає степ 
зустрічі з людиною, може, йому байдуже, чи роз- 
квадратяться по ньому зелені лісосмуги і побіжать 
до горизонтів жовті хвилі зацілованих сонцем пше
ниць, чи гулятимуть по ньому вільні вітри, куйовдячи 
шевелюри ковили.

Може, йому байдуже. Але не байдуже людині, 
господареві землі, який дійгно чекає тієї днини, коли 
він зможе вийти до поля підсохлою весняною доро
гою, який вже сьогодні, □ злючу хурделицю радіє, 
що сонце все ж піднімається з кожним днем вище 
та вище і он там, на осонні земелька розмерзас, 
чорніє...

Справжній господар землі не перестає чекати 
зустрічі з полем, бо він знас, що людя/л потрібні 
його колос пшеничний, його сонях головатий, його 
гроно виноградове. І коли ми в юнакові чи дівчині 
виховали отой вічний потяг до поля, виховали в них 
трудівників, ми зробили, — може, ще не зовсім, але 

у великій мірі, — справжніх радянських людей.
Що ке рік, на селі все більше й більше з'являється 

комсомольсько-молодіжних колективів. Колективів 
ферм, механізаторів, бурякеводів... І відрадно, що ці 
колективи не тільки групи працюючої молоді, що 
відзначаються кращою дисципліною, продуктивнішою 
працею, вони с своєрідними початковими школами 
комуністичного виховання. В хорошому комсомоль
сько-молодіжному колективі ти навчишся перш за 
□се трудитись гаряче, з душею, тут подружишся ги 
і з книгою, і з добрим звичаєм.

Некоротким буде перелік, якщо називати комсо
мольсько-молодіжні колективи хліборобів, що ста
ють саме такими школами. То і тваринники артілі 
«Мир» Гайворонського району, і механізатори з кол
госпу «Зоря комунізму» Новоархаягельського району.

Чи ж спроможний на добре Діло, наприклад, мо
лодіжний колектив механізаторів із «Зорі комуніз
му»! Безперечно. З року в рік зростає врожайність 
на ланах цього господарства. І запорука цьому: 
в тракторній бригаді з 27 її членів — 6 комуністів, 
17 членів ВЛКСМ, всі механізатори навчаються в 
школі високої культури землеробства, створеній з 
артілі. Це здружена, бойова механізаторська сім’я, 
якій під сил/ вирішувати не тільки виробничі питан
ня, — підвищення продуктивності праці, максималь
не навантаження ьа техніку — ай важливу справу 
комуністичного виховання.

Комсомольсько-молодіжний виробничий колектиз 
на селі — велика опора в роботі комсомольських 
організацій, спрямованій на розширення, поглиблен
ня, підвищення результативності соціалістичного зма
гання серед молодих трудівників села. Прикро ж 

тільки, що не подекуди, а в багатьох районах області 
чи недооцінюють цієї опори.

Цілий ряд комітетів комсомолу Компаніївського, 
Ноаомиргородського, Добровеличківського, Петрів- 
ського районів слабо займаються організацією таких 
колективів. Б цій важливій справі допускають форма
лізм у Бобринецькому районі. Вважається, що на 
фермах працюють комсомольсько-молодіжні брига
ди, а в них іноді налічується 3—5 молодих людей. 
В 23 господарствах Долинського району працює лише 
58 членів ВЛКСМ.

В постанові VII пленуму ЦК ЛКСМУ «Про завдання 
комсомольсоких організацій республіки по виконан
ню рішень жовтневого (1968 року) Пленуму ЦК КПРС 
та листопадового (1963 року] Пленуму ЦК КП Украї
ни» наголошується, що комітети комсомолу мають 
наполегливіше дбати про зростання рівня організа
торсько-політичної роботи в комсомольських органі
заціях колгоспів і радгоспів, домагатись підвищення 
авангардної ролі комсомольців на виробництві. Ба
гато справ нині у сільської молоді Кіровоградщини. 
Це з нашою допомогою в найближчий час хлібороби 
повинні підвищити врожайність хлібного поля на 6—8 
центнерів на кожному гектарі, з нашою допомогою 
успішно вирішувати питання комплексної механізації 
тваринницьких ферм, навчання великої механізатор
ської зміни, поширення передового досвіду.

І у вирішенні всього цього перше слозо боновим 
загонам сільських трудівників — виробничим комсо
мольсько-молодіжним колективам — школам і тру- 
дезого, і духовного гарту.

Ось тільки повсюди на нашій Кіровоградщині ма
ють бути такі загони. І мають бути вони бойовими.
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РАДА ГОСПОДАРІВ ЗЕМЛІ
З обласної наради працівників сільського господарства

20 січня приміщення 
філармонії заповнили
учасники обласної наради 
працівників сільського
господарства.' Серед тих, 
хто прибув того дня до 
Кіровограда, щоб взяти 
участь у діловій розмові 
про шляхи дальшого під
несення сільського госпо
дарства, — прославлені 
ветерани колгоспної пра
ці і молоді хлібороби, 
тваринники, механізатори, 
командири виробництва. 
В роботі наради взяли 
участь секретарі райко
мів ; міськкомів партії, го
лови райвиконкомів, на
чальники виробничих 
управлінь, перші секре
тарі райкомів і міськко
мів ЛКСМУ, керуючі рай- 
об'єднанням «Сільгосп
техніка», голови райкомів 
профспілки робітників 
та службовців сільського 
господарства і заготівель, 
секретарі колгоспних і 
радгоспних парторганіза- 
цій. Учасники наради теп
ло зустріли гостей із су
сідньої Одеської області, 
з якою змагаються тру
дівники полів Кіровоград- 
щини.

З доповіддю «Підсумки 
виконання соціалістичних 
зобов'язань по вироб
ництву і заготівлі сіль
ськогосподарських про
дуктів у 1968 році та зав
дання по виконанню рі
шень жовтневого Плену

му ЦК КПРС і листопадо
вого Пленуму ЦК КП 
України по дальшому 
розвитку сільського гос
подарства в 1969 році» 
виступив голова виконко
му обласної Ради депута
тів трудящих П. С. Ко- 
шевський. Він підкреслив, 
що колгоспники та пра
цівники радгоспів нашої 
області доклали чимало 
зусиль, щоб за складних 
погодних умов вибороти 
високий урожай зерно
вих, технічних, кормових 
та інших культур, забез
печити виконання планів 
виробництва продуктів 
тваринництва.

Доповідач називає госпо
дарства, які виростили добрі 
врожаї зернових. Це кол
госп «Шлях до комунізму» 
Знам’янського району, який 
зібрав по 27,2 центнера з гек
тара на площі 775 гектарів. 
Г?о 30—36 центнерів з гектара 
озимої пшениці одержали 
колгоспи імені 40-річчя Жовт
ня, імені XX з'їзду КПРС, 
радгосп імені Карла Маркса 
Долинського району, колгосп 
імені Кірова та імені Куйби- 
шева Устииівського району, 
колгосп імені Карла Маркса 
та радгосп «Маріамполь- 
ськпй» Петрівського району.

Проте, як відзначив до
повідач, багато колгоспів 
і радгоспів області про
довжують вести земле
робство на низькому 
агротехнічному рівні, в 
результаті чого одержу
ють низькі врожаї. Торік 
111 господарств області 
одержали врожай зерно

вих до 16 центнерів з 
гектара, а 224 господарст
ва — по 16—20 центне
рів.

В доповіді йшлося та
кож про те, що колгоспи 
і радгоспи області посла
били увагу до кукурудзи, 
скоротили площі її посі
ву, вносять недостатню 
кількість добрив під цю 
культуру, допускають по
рушення агротехніки. Є в 
нашій області добрі тра
диції по вирощуванню 
високих врожаїв качанис
тої, але про них часто за
бувають.

У доповіді значне місце 
було відведене питанням під
вищення врожайності цукро
вих буряків та інших техніч
них культур, овочів, фруктів, 
кормових культур, дальшого 
піднесення тваринництва.

Виконавши в повному 
обсязі рішення жовтнево
го Пленуму ЦК КПРС та 
листопадового Пленуму 
ЦК КП України, трудівни
ки сільського господарст
ва області складуть ра
порт про гідну зустріч 
100-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна. Свої 
зусилля, підкреслює до
повідач, трудівники полів 
і ферм повинні зосереди
ти на тому, щоб з честю 
виконати плани і соціаліс
тичні зобов'язання, лікві
дувати заборгованість по 
виробництву і продажу 
державі сільськогоспо
дарської продукції, доби

тися дальшого піднесен
ня колгоспного і радгосп
ного виробництва.

В обговоренні доповіді 
взяли участь Г. Л. Звєко- 
ва — голова Гайворон- 
ського райвиконкому, 
О. К. Нетеса — ланковий 
механізованої ланки по 
вирощуванню кукурудзи 
колгоспу «Прогрес» Ново- 
миргородського району, 
М. В. Стрелков — другий 
секретар Знам’янського 
міськкому КП України, 
Л. А. Музика — зоотех
нік артілі «Росія» Улья
новського району, Л. Й. 
Шліфер — Герой Соціа
лістичної Праці, голова 
ордена Червоного Трудо
вого Прапора колгоспу 
«Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району, 
М. В. Яценко — другий 
секретар Новоукраїнсько- 
го РК КП України, Т. І. 
Марущак — доярка арті
лі імені Леніна Новгород- 
ківського району, П. М. 
Колотієвський — началь
ник Кремлівського ви
робничого управління 
сільського господарства, 
М. В. Онищенко — за
ступник начальника Оде
ського обласного управ
ління сільського госпо
дарства, Б. А. Липкан — 
тракторист колгоспу

«Дружба» Добровеличків- 
ського району, А. Г. Лиси
ця — головний агроном 
радгоспу «Маріамполь- 
ський» Петрівського райо

ну, М. О. Солощенко — 
голова артілі імені Улья
нова Долинського району, 
М. Й. Кулик — директор 
Сагайдацької птахофаб
рики Устинівського райо
ну.

Виступаючі поділилися 
планами по дальшому підне
сенню сільськогосподарського 
виробництва, розповіли про 
свої соціалістичні зобов'язан
ня, які взяли на честь 100-річ
чя від дня народження В. І. 
Леніна. О. Нетеса, зокрема, 
говорив, що всі члени ланки 
зараз засіли за книги, відві
дують агрошколу. Вся техніка 
відремонтована, готова до ви
ходу в поле. М. Стрелков по
ділився досвідом впроваджен
ня механізації ферм в райо
ні, розповів про роботу в умо
вах двозміннії. Зараз, гово
рив він, на ферми пішла охо
че працювати молодь, більше 
половини тваринників — мо
лоді люди віком до ЗО років. 
Присутніх на нараді зацікавив 
виступ Л. ІИліфера, який зу
пинився па піднесенні еконо
міки артілі, особистій заці
кавленості кожного колгоспни
ка у примноженні громад
ського добра. Головний ре
зерв. підкреслив голова арті
лі, — ініціатива людей, бо
ротьба кожного за створення 
достатку. М. Яценко розповів 
про Ініціаторів змагання се
ред молодих механізаторів об
ласті — комсомольсько-моло
діжну тракторну бригаду кол
госпу «Дружба» Новоукраїн- 
ського району.

5052 кілограми молока 
від кожної корови — цю 
рекордну висоту подола
ла молода доярка з кол
госпу імені Леніна Новго- 
родківського району
Т. Марущак. Про те, як 
домоглася таких високих 
надоїв, і говорила вона 
на нараді.

Нещодавно колгосп «Друж
ба» Добровелнчківського ра
йону одержав трактора 
«МТЗ-50». Звичайна собі ма
шина, якби в паперах, що на
дійшли разом з нею не було 

сказано: «Б. А. Лнпкапу за 
третє місце на Всесоюзних 
змаганнях трактористів». Ма
шину прийняв господар, яко
му й адресувало її жюрі. 

'Учасники наради із цікавістю 
слухали виступ механізато
ра № 1. Номер один тому, що 
на обласних змаганнях Б. Ли
пкан зайняв перше місце.

Багато цікавого було в 
розповіді заступника на
чальника Одеського об
ласного управління сіль
ського госп одарства 
М. Онищенка. Він поді
лився досвідом вирощу
вання кукурудзи в госпо
дарствах області, розпо
вів, як одесити готуються 
виростити високі врожаї 
качанистої. ■ Корисним, го
ворив він, є обмін деле
гаціями, запозичення пе
редових форм роботи.

На нараді виступив з 
промовою перший секре
тар обкому КП України 
М. М. Кобильчак. У своє
му виступі він назвав пе
реможця соціалістичного 
змагання в боротьбі за 
високу культуру земле
робства, яким визнано 
Ульяновський район, а 
також райони-переможці, 
які виростили найвищий 
урожай кукурудзи і цук
рових буряків.

Тов. Кобильчак зосе
редив увагу партійних ор
ганізацій на дальшому 
поліпшенні ідейно-полі
тичної роботи, визначив 
завдання трудівників се
ла по дальшому піднесен
ню всього сільськогоспо
дарського виробництва.

Учасники обласної на
ради прийняли соціаліс
тичні зобов'язання на 
1969 рік і вирішили про

довжити змагання з 
одеситами.

НА ВАРТІ 
ПОРЯДКУ

Ухвалена нещодавно ЦК КПРС та Радою 
Міністрів СРСР постанова про заходи по даль
шому зміцненню органів радянської міліції 
підкреслює, що інтереси комуністичного будів
ництва вимагають дальшого підвищення уваги \ 
з боку партійних, радянських та громадських 
організацій і адміністративних органів до ви
ховання людей у дусі свідомого додержання 
законів і правил соціалістичного співжиття.

На нараді обласного активу, на якій з до
повіддю про завдання органів радянської мі
ліції області у світлі постанови партії та уря
ду виступив начальник управління внутрішніх 
справ облвиконкому С. А. Шевченко, і йшло
ся про те, що питання комуністичного вихован
ня мають стояти в центрі уваги кожної пар
тійної організації, всієї громадськості.

В обговоренні доповіді виступили заступ
ник начальника відділу внутрішніх справ Кі
ровоградського міськвиконкому В. 1. Петрен
ко, секретар Новоукраїнського райкому партії
B. М. Петров, заступник голови виконкому Но- 
воархангельської районної Ради А. О. Воло
шин, перший секретар Добровелнчківського 
райкому комсомолу М. А. Красковський, про
курор області В. ЛІ. Дятлов, голова облеуду
C. С. Іванов, начальник обласної автоінспек
ції О. О. Голуб та інші. Товариші порушили 
ряд важливих питань про роботу з кадрами 
міліції, зв'язки її з громадськістю, широку 
правову пропаганду, роботу комсомольських 
організацій у боротьбі з дитячою бездогляд
ністю, запобігання злочинності, допомогу пар
тійних організацій у важливій справі радян
ської міліції.

У нараді активу області взяли участь за
ступник голови облвиконкому Д. С. Сиволап, 
начальник облуправління КДБ Г. П. Ковшар, 
завідуючий відділом адміністративних органів 
обкому партії А. Д. Качан, а також секретар 
обкому КП України Л. Г. Кравченко І заступ
ник. міністра внутрішніх справ УРСР М. А. 
Кузнецов, які виступили з промовами.

Міжвузівський 
актив

В Кіровоградському інституті 
сільськогосподарського машино
будування відбулися збори міжву
зівського активу області по підго
товці до 100-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна.

З доповіддю «Ленінському юві
лею — гідну зустріч» виступив 
перший секретар Кіровоградсько
го обкому ЛКСМУ М. Д. Сиро
тюк.

В робот: студентського активу 
взяли участь заступник міністра 
вищої і середньої спеціальної ос
віти УРСР К. А. Колосова, пер
ший секретар обкому партії М. М. 
Кобил» чак, Герої Соціалістичної 
Праці заслужений учитель УРСР 
О. В. Сухомлинський, робітник за
воду ^Червона зірка» І. О. Шнш.

Під час роботи активу були об
рані делегати на республіканський 
зліт студентів-активістів, який від
будеться в Києві 18—21 лютого. 

рЧЧНЕВА ніч спить під ковдрою світанкової 
тиші. Вітер згортає сніг у білі сувої І за

лишав їх під парканами. Село ще не пробуд
жується. Не сміються вікна рожевим вогнем, 
не дзвенять об цямрину відра. Ранок тільки 
народжується.

В такий час до колгоспної ферми поспішає 
оператор Віталій Хоренженко. 
кроки гортаються енергійно 
і весело. У Віталія чудовий 
настрій. Чн є причина для 
цього? Безумовно.

О третій ранку на фермі 
ще немає нікого, але в кор
моцеху світиться. Люміне
сцентні лампи заливають го
лубим сяйвом високе і про
сторе приміщення, металеві 

Мороз щипав,

РЕПОРТАЖ

стрічки транспортерів, вели
чезні корморозмішувачі.

Кочегар Федір Матвійович Скрипаль розігрі
ває котли, пускає патоку і воду, готує соля
ний розчин. НІ, точніше він слідкує за заліз
ними «руками», які все це роблять за нього.

За пульт стає Віталій Хоренженко. Натиснув 
кнопку — і можеш вважати, що агрегат все 
«зрозумів». Через півтори хвилини січка буде 
запарена. Інша кнопка «накаже» транспортеру 
подавати жом. Машини слухають молодого 
оператора.

З п’ятої до шостої ранку у корів «сніданок». 
Готують страви тут працівники кормоцеху, які 
можуть обслужити за добу тисячу «клієнток»: 
в цеху всі процеси механізовані.

— Наш цех працює три місяці, — говорить 
старший оператор Іван Білоголовий, — обслу
говуємо всю ферму № 1.

— А скільки вивільнилося чоловік після за
провадження механізації? — цікавимось.

— Вісімдесят.
Що ж, відповідь красномовна...

Знам’ячський район.
колгосп «Заповіт Леніна».

Була година доїння. Вісімнадцятирічна ком
сомолка Жеия Лугініна вправно підключала 
доїльні апарати і почувала себе повноправною 
хазяйкою. Зорьки, Майки, Циганки зовсім не 
вередували і віддавали молоко до краплини.

Молокопроводом пульсувала біла хмарина.
В яслах було чисто. «Моню» в корів різно

манітне і калорійне, а тому все те, що подає 

«ХАРЧОБЛОК»
їм механізований кельнер-транспортер, ніколи 
не залишається недоїденим.

Жеия закінчила доїти.
Раніше досвідчена доярка більше 16 корів 

не змогла б обійти, а думати про півсотню 
було б просто нереально. Тепер цо в порядку 
речей. І Женина подруга Поліна Запара має 
таку ж групу.

Цікава деталь. У 1964 році в цій артілі 
працювало 60 доярок. При постійному зростан
ні поголів’я тварин кількість доярок зменши
лася на сьогодні до 47 чоловік...

На прощання, тиснучи нам руки, Іван Біло
головий запитав:

— Ну як, подобається наша «кухня»?
— Подобається. Та найважливіше те, що во

на до вподоби трудівницям у білих халатах 
доярок.

На фото: вгорі праворуч — доярка Женя 
Лугініна, ліворуч — Іван Білоголовий за 
пультом управління) внизу — загальний ви
гляд кормоцеху,

В. ГОНЧАРЕНКО, 
В. КОВПАК.

спецкори «Молодого комунара».
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ЇВ в»и
Я не відкрию секрету, ко

ли скажу: для того, щоб у 
профтехучилищах було 
менше порушень дисциплі
ни, треба учнів завантажити 
максимально роботою і 
вести контроль. Маю на 
увазі не фізичну роботу в 
чистому вигляді, а захоплю
ючу, цікаву. Прикладів 
можна навести багато. Зу
пинюсь лише на сьогодніш
ньому дні.

Коли комсомол готувався 
до зустрічі свого ювілею, в 
наших учнів, мені здається, 
як ніде, було помітне якесь 
особливе пожвавлення. Во
но виявлялось у численних 
зборах комсомольських 
груп, у підтягнутості і сер
йозності. На засіданнях ко- 

О- мітетів особливої актуаль
ності набуло питання ус
пішності й дисципліни, най
меншому пропускові уроків 
чи двійці оголошувалась 
війна. Це можна було по
яснити ще й тим, що ми 
включились у республікан
ське соціалістичне змаган
ня міських та сільських 
профтехучилищ. А в умовах 
його було ясно сказано, 
що, коли пропуски уроків 
мають місце хоч по півго
дини на учня, таке учили
ще в змагання не включає
ться.

Ми завели спеціальні ра
портички відвідувань і ве
ли, та й зараз ведемо, най- 
суворіший контроль. Біда 
тому, хто пропустить урок 
без поважної причини. А 
якщо вже трапиться таке, 
то учень цей обов’язково 
відпрацює його після уро
ків. Треба сказати, що ми

досить за короткий час до
бились стопроцентного від
відування. З двійками бо
ротьба велась, як кажуть, 
по свіжих слідах і на міс
цях.

Крім всього цього, на на
ших плечах постійно лежить 
ще один шматок роботи. 
Ми маємо своє підсобне 
господарство — двісті гек
тарів поля. Догляд за ним, 
посів, збирання врожаю ве
деться повністю силами уч
нів. Ми не вирощуємо на 
ньому культури, які вважа
ються трудомісткими. А 
пшениця, ячмінь, горох, ку
курудза — це постійні на
ші друзі. В тому році зіб
рали непоганий урожай. 
Пшениці — по 32,8 центне
ра з гектара, ячменю — по 
21,4, гороху — по 17. Зви
чайно, в інших господарст
вах, можливо, є й більші 
показники. Але в цілому по 
нашому району ми знахо
димось у вигіднішому ста
новищі. Ось все це і дало 
нам змогу вийти перемож
цями республіканського 
змагання серед сільських 
профтехучилищ області за 
третій квартал минулого 
року. Скільки було радостії 
Знаєте, часто трапляється 
так, що перший успіх зако
лисує. Наші ж учні вияви
лися не слабодухими і ще 
завзятіше взялися за спра
ву.

Всі групи взяли окремі 
зобов’язання і змагаються 
між собою. Зараз кращою 
в училищі є г£>упа № 70
слюсарів-ремонтників (ста
роста Олександр Кобзар,

В ЛЕНІНСЬКІЙ КІМНАТІ УЧИЛИЩА

групкомсорг Володимир 
Гриша).

Улюбленою справою всіх 
наших учнів є технічна 
творчість. Після уроків не 
побачиш їх без діла. Зараз 
тим більше. До Ленінського 
ювілею кожна група зобо
в’язалась виготовити одну- 
дві моделі сільськогоспо
дарських машин. Я говорю 
«до Ленінського ювілею» 
умовно. Бо десь у березні 
ми будемо проводити кон
курс на кращу модель, щоб 
потім взяти участь у облас
ній виставці учнівської 
творчості.

У згаданій уже 70-й гру
пі справа підходить до фі
нішу. Хлопці готують моде-

лі протруювача насіння, 
культиватора і самохідного 
броньовика.

71-а ж група готує склад
ніші речі: розріз двигуна 
«Д-48» і макет муфти зчеп
лення.

...Кінчається робочий 
день. Пустіють класи і ла
бораторії. А в цьому куточ
ку, що іменується «Куточ
ком Леніна», ще довго го
рить світло. Учнів . цікав
лять новинки літератури 
про життя вождя, які так 
старанно вони ж самі і 
збирають.

Ю. ПУСТОВОИТ, 
заступник директора 
СПТУ № 5.

м. Гайворон.

ДАЙТЕ
ВІДПОВІДЬ
Читацька анкета
„МОЛОДОГО КОМУНАРА"
I. КОРОТКО ПРО СЕБЕ:

а) Скільки Вам років?______________

б) Де Ви працюєте, вчитеся?_________

в) Ваша освіта_____________________

г) Ваша громадська робота__________

II. ВАШЕ СТАВЛЕННЯ ДО ГАЗЕ
ТИ:

а) Скільки років Ви читаєте «Молодий
комунар»?____________________________

б) Ви передплачуєте «Молодий кому

нар» чи купуєте в кіоску?,______________

в)_ Які ще газети (журнали) Ви чита
єте? _ __ ________________________ _

г) Чи подобається Вам оформлення
«Молодого комунара», фотографії, ма
люнки? _________ ______________________

■Rff АПЕРЕДОДН1 першої сві- 
тової війни в 1913 1 на по

чатку 1914 року в деяких дру
кованих органах буржуазно- 
поміщицької Росії була опуб
лікована анкета, в якій чита
чів питали про смисл та ідеал 
щастя. Відповіді на анкету на
діслали 550 чоловік. З них 
щасливими назвали себе тіль
ки 97 чоловік, нещасними тіль
ки 164 чоловіка. При цьо
му серед нещасних тіль
ки двоє ". . ' '
тридцять років (одному • 
другому — 35). Решта, 
були молодими людьми, що 
не прожили повних трьох де
сятиріч. Двадцятнчотирьохріч.

164 чоловіка.
нещасних 

були у віці понад 
' ' 32.

162,

проблемам цінностей та ідеа
лів американської молоді. 
Учасники констатували від
сутність високих цілей у аме
риканської молоді, відзначали 
падіння моралі 1 ріст злочин
ності серед школярів і підліт
ків. Песимізм багатьох захід
них соціологів, що займаю
ться проблемами юнацтва, по
силюється в міру усвідомлен
ня неможливості створити 
справжні ідеали на 'основі 
життя капіталістичного 
пільства, ідеали, які б 
вали молоді серця.

А які риси властиві 
ській молоді?

Із 17446 юнаків 1

сус- 
ХВІІЛЮ-

радян-

дівчат,

і

flWIPjWJIIA
ЩАСТЯ
СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ 
МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

на слухачка курсів нових мов 
написала: «Щастя — слово, 
котре треба викреслити з лек
сикону, тому що щастя не
має». їй вторив молодий 
службовець з Сибіру: «Щастя 
і смислу життя немає. Яке 
може бути щастя, коли кож
ний своє благополуччя будує 
на нещасті Інших. Щасливи
ми можуть себе відчувати 
юродиві (це тривке' щастя!) 
та люди Із звірячою приро
дою, коли жорстокі їх душі 
не зворушують ні голод, ні за
гибель собрата, що знаходи
ться в іншому соціальному 
становищі». Відповідаючи на 
питання цієї анкети, двадця- 
тисемилітня вчителька писа
ла: «Для щастя мені не ви
стачає Ідеї, яка б заповнила І 
надихнула розум І душу». 
Матеріали опитування 1913 — 
1914 років показали, що знач
на частина дореволюційної ро
сійської молоді бачила ідеал 
щастя в грошах. Двадцятиріч
на дівчина писала: «Щастя у 
багатстві. Гроші, одні лише 
гроші — ось щастя в чому. 
Гроші ж — засіб до досягнен
ня вищого смислу життя». 
Те ж саме писала її сімнад- 
цятилітня сучасниця: «Щастя 
— це гроші, гроші і гроші».

Зовсім недавно французький 
журналіст М. Шевальє провів 
опитування західнонімецької 
молоді. Мешканців Мюнхена 
він питав: «Скажіть, не роз
думуючи, у двох словах: який 
ваш девіз, ваша мста в жит
ті?». І у відповідь чув: «Іро
нії, гроші». Шевальє здава
лося, що він потрапив на ге
неральну нараду акціонерів.

У 1960 році у Вашій: тоні 
урядом США була організова
на конференція, присвячена

бою, своєю нездатністю впев
нено і легко перебороти тяж
кий підйом самого навчання з 
школі, технікумі чи вузі. Так, 
це усвідомлення тяжкого під
йому, але такого підйому, де 
немає соціальних перешкод, 
де вирішують у кінцевому під
сумку здібності, працелюб
ність.

За цією останньою цифрою 
(третина) і те, що найважли
віше в орбітах молодих, — Ін
тереси 1 потреби духовного 
плану, а не міщанського бла
гополуччя і наживи.

Лише 406 чоловік із 17446 
учасників опитування постави
ли гроші основною умовою 
щастя. Це складає 2.3 процен
та кількості тих, хто відповів 
на анкету. Дослідження соціо
логічної групи ЦК ВЛКСМ у 
1966 році підтвердило цю зако
номірність. Відповіді на пи
тання «Що ти вважаєш го
ловним для щастя?» показу
ють, що на першому місці 
стоїть цікава робота (54,1 про
цента), на другому — хороші 
стосунки в сім’ї (48,6 процен
та), на третьому — повага 
оточуючих і т. д. І тільки на 
п’ятому місці — матеріальна 
забезпеченість (36,3 процента).

Про направленість Ідеалів 
радянської молоді говорить 
також відповідь на питании 
«Як ти думаєш, що в основно
му керує вчинками своїх ро
весників?» На першому місці 
стоїть відповідь: «Бажання 
принести як можна більше ко
ристі людям» (37,2 процента). 
А на останньому: «Честолюб
ство, кар’єризм» (8.6 про
цента).

У Сімферопольському педа
гогічному інституті соціологи 
запропонували студентам ви
словити свою думку про жит
тєвий ідеал. Більшість студен
тів (83 процента) висловилися 
оптимістично і вимогливо. 
Майбутні вчителі понад усе 
цінять в людях комуністичну 
ідейність, чесність, цілеспря
мованість, доброту. Ці якості 
вони розглядають як обов’яз
кові риси, необхідні кожній 
молодій людині. Найбільше 
презирство у них викликають 
хамство, підлабузництво, боя- 
гузетво, лицемірство.

«Для мене, — пише одна 
студентка у своїй анкеті, — 
ідеал той, хто пройшов через 
страждання, не зломившись і 
не принизившись». Молоді 

позицію, 
як правило, приймають не 
шептання за рогом, а принци
пове суспільне діяння. З 
принциповістю вони вважають 
несумісним відкладати влас
ну думку до того, як займуть 
більш тривку життєву по
зицію.

Результати конкретно-соціо
логічного обслідування пока
зали, що ми мали справу з 
людьми, котрі вважають себе 
відповідальними за події, що 
відбуваються навколо, сприя
ють в силу свого розуміння 
суспільному прогресу, нама
гаючись бути «бійцем свого 
класу», бути в гущі життя.

опитаних Інститутом громад
ської думки при ЦК ВЛКСМ, 
тільки 301 чоловік заявив, що 
не визначив ще свою мету в 
житті. Відповіді більшості 
юнаків І дівчат, на противагу 
відповідям молоді 1913 — 
1914 років, характерні опти
мізмом, упевненістю у-здійс
ненні своїх цілей. На питання 
анкети «Чи вважаєте ви, що 
досягнете своєї мети?» 13665 
чоловік (81,9 процента) від
повіли ствердно.

А ось результати ще одного 
опитування радянської молоді. 
5246 чоловік віксм від 14 до 
35 років висловили своє ро
зуміння ідеалу. Більшість із 
них заявила, що при соціаліз
мі від самої людини зале
жить, чого в Гї житті буае 
більше — хорошого чи пога
ного. Молода людина в вашій 
країні вірить у себе. 1 це 
знаменно. Ні доля, ні бог. а 
сама людина (в даному ви
падку ' юнак чи дівчина) — 
створюють своє щастя. Інші 
вказують на силу обставин, 
підкреслюючи при цьому силу 
сприятливих обставин. Серед люди за громадську 
незадоволених тим, як здійс
нюються їх особисті плани, 15 
процентів юнаків і дівчат. І н 
значній мірі це невдоволен
ня — не результат вузьких чи 
обмежених можливостей для 
саморсалізації, а результат, 
поролжений підвищеною само
критичністю аналізу: «ІІезадОг 
полений тим, що не вступив 
до Інституту, думаю вступити 
наступного року». До речі, як
що матеріальним становншсм 
незадоволена одна сьома час
тина юнаків і дівчат, то своєю 
освітою — більше третини.

За цією порівнювальною ста
тистикою — невдоволення со-

Вони намагаються іти по ма
гістралі, а не по узбіччю. 
Правда, не всі поки що вираз
но бачать, що у суспільному 
житті і політичній боротьбі 
проїжджа частина і узбіччя 
не розділені знаками авто
інспекції.

Відхід від громадської ді
яльності, надмірний раціона
лізм справедливо розглядаю
ться опитаними молодими 
людині як форма виявлення 
обивателя, людини, іцо уникає 
сфери громадянської відпові
дальності в пайширшому її 
розумінні.

Розвинуте почуття грома
дянської відповідальності, 
принциповість, висота духу, 
нерозривність слова і діла, 
патріотизм — усе цс називає
ться молодими людьми серед 
взастивостей нашого сучасни
ка, які дуже високо ціняться.

Молоді люди в СРСР — 
справжні ___г___
Анкети, обслідування, 
вання 
високо __ г ЦИМ
єдності світового комуністич
ного і робітничого руху, чут
ливі до хвилюючих його проб
лем і питань. Юнакам І дівча
там близька доля соціалізму, 
вони завжди готові прийти на 
допомогу В’єтнамові, який бо
реться. В анкетах вони ви
словлюють бажання відправи
тися в джунглі, в савану, в 
пустелі, в гори, допомагати 
народам молодих країн, що 
розвиваються, створювати не
залежну економіку, піднімати 
культуру.
• Уже просте порівняння ідеа
лів молоді різних формацій 
переконує у нерозппвному 
зв’язку ідеалів з дійсністю. 
Про цей зв’язок Фрідріх Ен
гельс писав: «Вплив зовніш
нього світу на людину зберіг 
гається в його голові, відби
вається в ній у вигляді почут
тів, думок, спонукань, проявів 
волі, словом, — у вигляді 
«Ідеальних устремлінь», і в 
цьому вигляді вони 
«ідеальними силами».

Якщо говорити про існуючу 
дійсність, то це ще I люди з 
їх діями, вчинками — попу
лярні, знайомі всій країні, які 
пішли вже з життя і які ще 
здравствують. Люди з імена
ми, що відомі не далі області, 
міста, підприємства чи цеху. 
Це люди — носії ідеалів. Ко
ли учнів московських шкіл 
попросили назвати своїх улюб
лених героїв, тих. «робити 
життя з кого», то ними були 
названі імена К. Маркса. Р. 1. 
Леніна. Ф. Е. Дзержпнського, 
В, І. Чапаєва, О. Матросопа, 
Ю. Гагаріна.

Комуністичний ідеал — це 
не тільки відображення існую
чої дійсності, але і виражен
ня тієї дійсності, котра людь
ми проектується 
на існувати, 
проявлений 
ідеології.

люди
інтернаціоналісти.

опиту- 
показують, що вони 

ставлять збереження

Володимир

стають

котра повин- 
Цей бік ітеалу 
у комуністичній

Тімур ЄСГ.НОВ, 
КСЕНОФОНТОВ.

(АПН).

III. ЯКІ ТЕМИ ВАС НАЙБІЛЬШЕ 
ХВИЛЮЮТЬ? Підкресліть: молодь і ле
нінські заповіти; молодь і наукова органі
зація праці; юні господарі землі; сім’я і 
школа; батьки і діти; справи шкільного 
комсомолу; життя піонерського загону; 
люди з країни мужності; історія комсомо
лу; розповіді з братніх республік; твій за
рубіжний ровесник; хроніка міжнарод
них подій; досвід комсомольської роботи;

(ДИВ. НА ЗВОРОТІ).
—- Л ін ія з г и н у ■—..........

ю ьо
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Лінія згину-*

„Молодий it ом упар

МІСЦЕ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

СТУПИ ВАМ НАЙБІЛЬШЕ ПОДОБА 
ЮТЬСЯ?

XIII. ЩО Б ВИ ХОТІЛИ ДОДАТИ 
ВІД СЕБЕ?

ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЦЮ АНКЕ
ТУ, ВИРІЖТЕ, СКЛЕЙТЕ І ОПУСТІТЬ У 
ПОШТОВУ СКРИНЬКУ.

в минулому році 
Курченко разом з 

помічниками — гро-

ноімііш. (М). 21.00

в колгоспі тех- 
спорту. Почали 

мотоциклісти, шо-

В. І. Леніна. 
Кіноварне. 

17.30 — Для мо- 
«В країну

шаше» Музична вистава. 
(Дніпропетровськ). 22.00 — 
М. Коцюбинський «Персона гра
на». Телевізійна новела. 22.30— 
Естрадний концерт. (Львів).

(Закінчення анкети «Дайте відповідь»). ПОМІРЯЄМОСЯ
політична освіта; новобудови; художня 
самодіяльність; відпочинок молоді; ціка
ві люди; цікаві долі; пригодницькі розпо
віді; фізкультура і спорт; пам ятники ста
ровини; наш календар; охорона природи; 
мистецтво і література; дружба і кохан
ня; із зали суду; колекціонування.

IV. ЯКІ ГЕМИ, НА ВАШУ ДУМКУ 
ГАЗЕТА ПІДНІМАЄ РІДКО І НЕДО
СТАТНЬО ГЛИБОКО?

V. ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ Ви 
В ПЕРШУ ЧЕРГУ ДІЗНАЄТЕСЯ З 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» ЧИ З ІН
ШИХ ДЖЕРЕЛ (ЯКИХ САМЕ)?

ЯКИХ ЖАНРІВVI. МАТЕРІАЛИ
ВАМ НАЙБІЛЬШЕ ПОДОБАЮТЬСЯ?
Підкресліть; нарис, передова стаття, кри
тична кореспонденція, інтерв ю, репор
таж, фейлетон, оповідання, вірш, байка, 
по слідах листа.----------------------

Як Ви вважаєте — достатньо часто 
«Молодий комунар» виступає з критични
ми матеріалами?

VII. ЯКІ МАТЕРІАЛИ З НАДРУКО
ВАНИХ У 1968 РОЦІ ВАМ НАЙБІЛЬ
ШЕ ЗА ПАМ Я ГАЛИ СЯ?

VIII. НАЗВІТЬ .ПРІЗВИЩА АВТОРІВ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА», ЧИЇ ВИ-

IX. ЧИ БУЛО У ВАС КОЛИ-НЕБУДЬ 
БАЖАННЯ НАПИСАТИ ДО «МОЛО
ДОГО КОМУНАРА». ЯКЩО ВИ НЕ НА
ПИСАЛИ, ТО ЧОМУ?

X. ДО УВАГИ УЧНІВ. Ваше ставлен
ня до сторінки старшокласників «Вітри
ла»? Якою б Ви хотіли бачити її в цьому 
році? Чи вдала її назва? Як би Ви на
звали цю сторінку?

XI. ДІВЧАТА, ЖІНКИ! Що б Ви най 
ближчим часом хотіли зустріти в «Моло
дому комунарі»?

XII. ВИ ОДЕРЖУЄТЕ «МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» В ДЕНЬ ЙОГО ВИХОДУ 
ЧИ ПІЗНІШЕ?

XIV. ЯКЩО ХОЧЕТЕ, ПОСТАВТЕ 
СВОЄ ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я И ПО-БАТЬ 
КОВІ ТА ДОМАШНЮ АДРЕСУ

МІСЦЕ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ

СИЛАМИ
ЗМАГАННЯ НИЗОВИХ 
КОЛЕКТИВІВ ФІЗКУЛЬТУРИ

Минулий ювілейний комсомоль
ський рік для багатотисячного за
гону спортсменів 
був щедрим на

В нинішньому 
турників області 
креслення.

Кіровоградщини 
щасливі фініші, 
році у фізкуль- 

ще значніші на- 
висоти, до яких

І СІВАЧ
І ЖНЕЦЬ

Ще вчора гут, на льидиио- 
му лоні колгоспного стану, 
цілими годинами просиджува
ли рибалки. А сьогодні став 
очищений від дрібних кусків 
льоду, снігових намеїів. У 
двох місцях з’явились хокей
ні майданчики. Сходягься мо
лоді колгоспники. Кожен у 
спортивному костюмі, кожен з 
ковзанами. Десять, двадцять, 
тридцять... Вже в пивному 
зборі команда першої брига
ди, е всі спортсмені* з міс
течка механізаторів.

1 колгоспний інструктор по 
спорту " —
кличе 
бригади 
Короткий інструктаж, 
починається перший матч.

Ще не закінчилися змаган
ня. А Михайло сказав голові 
колгоспу:

— Хокей з шайбою, либонь, 
не підходить поки що нам. Ба
чите, е вже травми. Краще 
м’яча ганяти на льоду. Бо 
отак без спеціальної форми не 
годиться.

Іван Іванович Тригуб, по
глядаючи на хокеїстів, відпо
вів:

— Гаразд, буде форма. Иль
ки для найсильнішнх спершу. 
Для збірної колг О С П II О ї 
команди.

Змагання закінчилися. 1 
Михайло Курченко оголосив:

— Наступного недільного 
дня — лижний крос у Підліс-

Михайло 
до себе 

команд

Курченко 
капітанів 
хокеїстів.

І вже

вони стартуватимуть, будуть свос- 
рідним дарунком всенародному 
святу — 100-річчю від дня народ
ження В. І. Леніна.

З метою виявлення найсильні- 
ших і найактивніших у цьому но
вому поході за високу майстер
ність і масовість обласний комітет 
ЛКСМУ оголосив змагання на кра
щий низовий колектив фізкульту
ри. Переможцями вважатимуться 
ті ентузіасти, в гурті яких буде під
готовлено найбільшу кількість 
спортсменів-розрядників, де під
вищиться масовість фізкультурно-

руху, які збудують спортивні 
Споруди.

Кращий низовий колектив фіз
культури колгоспу, підприємства, 
будови, учбового закладу буде 
відзначений спеціальним призом 
газети «Молодий комунар». Наго
роди одержать фізкультурні акти
вісти, громадські тренери, кращі 
спортсмени.

не-. У кого нема власних лиж, 
приходьте до мене. Вчора за
купили цілий комплект.

А ввечері у спортивній кім
наті відбувся заключний етап 
боротьби артільних важкоат
летів. Найсильнішнмн штан
гістами були Анатолій Воло- 
шаненко, Віктор Чернншенко, 
Микола Демченко, Василь Фе- 
доренко.

В сусідній кімнаті кращий 
шахіст району колгоспний пе
рукар Василь Жаботинський 
давав сеапс одночасної гри з 
дев’ятьма молодими спортсме
нами..,

1 отак часто-густо. Нема та
кого дня, щоб у колгоспі не 
влаштовували якісь змагання 
чи не тривали заняття у спор
тивних секціях. Ще б пак! 
Фізкультурою і спортом в ар
тілі «іскра» регулярно зай
маються 206 колгоспників. 
Футбол, волейбол, баскетбол, 
ручний м’яч, настільний теніс, 
важка атлетика, шахи, шаш
ки, хокей, легка атлетика, 
гімнастика — найулюбленіші 
види спорту для олександрів- 
ців.

Лише 
Михайло 
своїми ___ __ ___
мадськими тренерами Михай
лом Грудинськнм, Анатолієм 
Костенком, Юрієм Волошанен- 
ком. Василем Жаботинським 
зумів попрацювати так, що в 
низовому колективі фізкуль-

гурн кількість спортсменів ма
сових розрядів збільшилась на 
45 чоловік. Підготовлено та
кож 14 тренерів і стільки ж 
суддів.

Підвищили спортивну май
стерність коваль Федіо Без
кровний (він чемпіон району з 
шашок), тенісист Володимир 
Горобець, волейболіст Юрій 
Волошаненко, хокеїсти Петро 
Фундов та Михайло Купчап- 
ський. Всі артільні футболісти 
стали другорозрядниками. Во
ни серед кращих не лише в 
районі, а іі в області (брали 
участь в матчах першості об
ласної ради ДССТ «Колос»). 
По 20 — ЗО чоловік треную
ться в секціях важкоатлетів, 
тенісистів, хокеїстів, любите
лів ручного м’яча. Чимало 
юнаків та дівчат з цих секцій 
входять до збірних команд 
району.

Полюбили 
нічні види 
тренуватись 
фери. Сам Михайло Курченко 
брав участь у районних зма
ганнях з- фігурного водіння 
автомобіля. 1 був серед при
зерів.

Така активність у низовому 
колективі фізкультури неабияк 
стимулюється увагою і турбо
тою керівників колгоспу. Голо
ва артілі Іван Іванович Трп- 
губ та секретар парторі пніза- 
ції Олександр Семенович Шку
рат—постійні уболівальники на 
багатьох змаганнях, цікавля
ться, як йдуть тренування в 
секціях. Цс вони подбали, щоб 
у спортсменів було по два 
комплекти костюмів для фут
болістів і волейболістів. За
куплено штангу, гирі, інвен
тар для тенісистів, гімнаст'в, 
любителів лижного спорту. А 
тепер вже й про хокеїстів по
думали...

Є в колгоспі два стадіони, а 
в кожній бригаді—волейболь
ні та баскетбольні майданчи
ки. їх обладнали самі юнака 
та дівчата, вийшовши на не
дільники. Колгосп лише виді
лив механізми.

Втішним у роботі колгосп
них фізкультурників є і те, ІЦО 
вони підтримують постійний 
зв'язок з школою. Колгоспні 
спортсмени серед ініціаторів 
змагань школярів.

...Михайло Курченко показує 
длі спортивні кімнати, що в 
сільському Будинку культури. 
Ось у шафі кілька кубків. 
Це — трофеї футболістів, 
шашкістів, легкоатлетів, тені
систів.

Далі — стенди, плакати, фо
томонтажі. Виставлені портре
ти кращих спортсменів країни, 
республіки, області, району. 
Окремо розміщені матеріали 
(фотознімки, таблиці) про до
сягнення чемпіонів колгоспу.

А ось ще одна дошка. Па 
ній зроблено перший напис: 
«На ювілейному марші».

— Тут будуть цифри наших 
накреслень до 100-річчя від 
дня народження В. 1. Леніна, 
— пояснює Михайло. — Поруч 
з фотографіями зробили діа
грами, таблиці, що розпові
датимуть про ріст масовості і 
майстерності в нашому ко
лективі. Буде показано, як 
зміниться до Ленінського юві
лею наша спортивна база...

Справді, до квітня 1970-го в 
низовому колективі фізкульту
ри перемін буде немало. Кол
госп побудує великий типовий 
стадіон. Кожною секцією (їх 
буде п’ятнадцять) керуватиме 
досвідчений громадський тре
нер. Ще на одну сходинку 
зросте майстерність 50 сіль
ських спортсменів.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

личс в ногу рушайте». Музична 
телевізійна вистава. (Дніпропет- 
роаськ). 21.55 — Фотохвнлннка. 
(К). 22.00 — М. Коцюбинський. 
«Персона грата». Теленовелз. 
(Миколаїв). 22.50 — Естрадний 
концерт. (Львів).

Друга програма. 11.10 — 
«Життя видатних людей». «Се
рафимович» . Документальний 
філоМ. (К). 11.35 — Шкільний
екран. Українська література 
для учнів 9 класу. «І. Я. Франко. 
Співець боротьби трудящих Га- 
личчннн». (Львів).

18.00— «11а вогник». (К). 19.00— 
«КВН-69». (М). 20.45 — Телена 
вини. (М). 21.00 — «Світ соціа
лізму». (М). 21.30 — Художній 
фільм «ГІаиіросниця із Моссель- 
іірому». (К). 22.45 — Першість 
Єврспн з швидкісного бігу на 
ковзанах. (М).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 24 січня. Перша 

програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Кіножурнал та художній 
фільм «Інші тепер часи». (Кіро
воград). 17.15 — До 100-річчя з 
дня народження Г 
«Пісні з дороги». 
(Кіровоград). 17- 
лодших школярів, 
знань». «Розповідь про Леніна». 
(К). 10.25 — Наші оголошення. 
(Кіровоград). 18.30 — «Надій
ність — вимога життя». (Кірово
град). 19.00 — «Клуб кіноманл- 
рівників». (М). 20.00 — Естафе
та новин. (М). 20.45 — Програма 
передач. (К). 20.50 — «За здо
ров’я людини». (К). 21.10 — До 
ЮО річчя з дня народження В. І. 
Леніна. «Наші прем’єри* «Смі-

СУБО1А, 25 січня. Перша про
грама. 9.00 — Гімнастика для 
всіх, (М). 9.45 — Теленовнни.
(ЛІ). 10.00 — Музична розва
жальна програма. (М). 11.00 — 
Наша афіша. (К). 11.05 —
Мультфільм. (К). 11-30 — «Ма
льовнича Україна». «Краю онов
лений мій». (Львів). 12.00 —• 
«Проспект імені Леніна». (Оде
са). 12.30 — «Здоров’я». Науко
во-популярна програма. (Сочі). 
13.00 — Художній фільм «Штеп. 
сель женить Іарапуиьку». (К). 
14.35 _ «Корифеї української 
культури в Одесі». (Одеса). 
15.05 — Програма передач. (К) 
15.10 — Реклама. (К). 15.15 --
«Погляд». Молодіжна програма. 
(К). 16.15—«На меридіанах Ук
раїни». (К). 16.45 — Програма 
кольорового телебачення. (М).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 24 січня. 10.00 — 

Телевізійні новини. (М). 10.1.7— 
Для дітей. «Чудеса природи». 
(М). 10.30 — Я. Леонов — «Бор
суки». Телевізійний спектакль. 
(Частина третя). (М). 12.10 — 
Програма Новосибірської студії 
телебачення. (М). 12.30 — Ху
дожній фільм «Я все пам’ятаю, 
РічардеІ». 17.15 — До 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна. 
«Пісні з дороги». (Кіровоград).
17.30 — Для школярів. «Подо
рож у книгу». (М). 18.00 — Для 
школярів. «В країну знань». (К).
18.30 — Телевізійні вісті. (К).
19.00 — «Клуб кіиомандрівнн- 
ків». (М). 20.00 — Естафета но
вин. (М). 20.50 — «За здоров’я 
людини». (К). 21.10 — До 100-
річчя з дня народження В. 1. 
Леніна. «Сміливо у ногу ру-

СУБОТА, 25 січня. 9.00 — Гім
настика для всіх. (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
Музична розважальна програма^ 
(М). 10.30 — «По обидві сторо
ни кордону». (М). 11.05 — 
.Мультиплікаційний фільм «Ко- 
валь-чарівник». ,(К). 11.30 — 
«Мальовнича Україна». (Львів). 
12.00 — «Проспект імені Лені
на». (Одеса). 12.30 — Актуаль
ний екран. 13.00 — Художній 
фільм «Найдовша ніч»,' 14.35 — 
«Корифеї української культури 
в Одесі*. (Одеса). 15.15 — Мо
лодіжна програма «Погляд». 
(К). 16.15 — «На меридіанах Ук
раїни». (К). 16.45 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
18.00 — «На вогник». (К). 19.00 
— «КВН-69». (М). 20.45 — Теле
візійні ______
«Світ соціалізму». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Маріанії;:»' 
(М). 22.45 — Першість Європи з 
швидкісного бігу на ковзанах. 
(ФРН)

29-33-66, решти відділів — 29-33-55, по пресі, м. Кіровоград, вул Глінки. 2.

БК 01337. Індекс 01197, Зам. № 369. Тираж 50 000.


	1022-1p
	1022-2p
	1022-3p
	1022-4p

